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IPC subjacent IPC general 

Fonts: INE i "la Caixa" Research. 

 

Espanya: evolució de l'IPC 
Variació interanual, % 
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Espanya: entrada de turistes estrangers 
Ac. 12 mesos, milions 
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Eurozona: indicadors d'activitat 
Valor 

08/13 

Espanya: quadre macroeconòmic del Govern 

Variació anual 2014, % 

4 Actual Anterior 

Consum privat 0,2 0,0 

Consum públic -2,9 -3,1 

Inversió 0,2 -0,9 

Exportacions 5,5 5,9 

Importacions 2,4 2,6 

PIB 0,7 0,5 

Ocupació total -0,2 -0,4 

Taxa d’atur 25,9 26,7 

Fonts: Ministeri d’Economía i “la Caixa” Research.  

 

 

 

 

Espanya  

El Govern preveu que la recuperació el 2014 frenarà la 

destrucció d'ocupació i facilitarà l'ajust fiscal. 

 El Govern millora les perspectives econòmiques pel 

a 2014: augmenta el creixement del PIB en 2 dècimes, 

fins al 0,7%, gràcies a un major impuls de la demanda 

interna. A partir del 2T 2014 es deixarà de destruir 

ocupació i la taxa d'atur començarà a reduir-se. Els 

indicadors avançats del 3T 2013 donen suport a aquest 

millor escenari: el retrocés de les vendes minoristes, per 

exemple, ha moderat el seu ritme de contracció (-3,7% 

interanual el 3T vs. -5,0% el 2T). 

 La inflació anota una important caiguda el setembre 

i se situa en el 0,3% interanual (1,5% a l'agost). Aquest 

retrocés, d'1,2 p.p., és fruit de la dilució de l'efecte 

generat sobre els preus per l'augment de l'IVA el 

setembre de 2012 i la caiguda del preu d'aliments i 

begudes no alcohòliques. 

 El Govern presenta els Pressupostos de l'Estat de 

2014. Segons aquests, la despesa de l'Estat 

augmentarà un 2,7% en 2014 (per les majors 

aportacions a la Seguretat Social i al Servei Públic 

d’Ocupació Estatal). Alhora, l'augment dels ingressos 

tributaris per la recuperació econòmica reduirà el dèficit 

de l'Administració Central una dècima, fins a l'objectiu 

del 3,7% del PIB. No obstant això, la possible desviació 

de l'objectiu de dèficit de l'Estat el 2013 (que a l'agost 

superava en 8 dècimes l'objectiu del 3,8% del PIB) 

podria exigir noves mesures d'ajust pel 2014.   

 El turisme avança a ritme de rècord. Agost confirma el 

bon moment del turisme amb una entrada de 8,3 milions 

de visitants estrangers (augment del 7,1% interanual). El 

nombre d'entrades els últims dotze mesos assoleix els 

59,3 milions, només 100.000 menys que el màxim de 

2008. Així mateix, la despesa dels turistes va augmentar 

un 12,2% interanual a l'agost i augura noves millores a 

la balança de pagaments.  

Unió Europea 

La recuperació de l'eurozona pren impuls el setembre.  

 Els indicadors de setembre ratifiquen la seva 

tendència positiva i assenyalen un nou augment del 

PIB el 3T. L'índex PMI compost segueix avançant en 

terreny positiu impulsat per l'entrada de noves 

comandes al sector serveis. L'indicador de sentiment 

econòmic es mou a l'alça el 3T a pràcticament tots els 

països i sectors. Un dels puntals del procés de 

recuperació de l'eurozona, l'economia alemanya, 

tampoc perd força. L'índex Ifo de confiança empresarial 

consolida els avanços dels últims mesos i es manté en 

nivells compatibles amb nous creixements de l'activitat 

econòmica. 



   

 

Pols Econòmic – 23 al 29 de setembre de 2013 

Dades previstes del 30 al 6 d'octubre 

30 Espanya 
Saldo trimestral Admin. Públiques (2t), 
PIIN (2t), Balança de pagaments (jul) 

 Eurozona Inflació (set) 

 Japó Prod. ind. (ag), vendes al detall (ag) 

1 Espanya PMI manufactures (set) 

 Eurozona Atur (ag) 

 EUA ISM manufactures (set) 

 Japó Tankan (3t), ocupació (ag) 

 Xina PMI manufactures (set) 

2 Espanya 
Comptes trimestrals no financers (2t), 
Afiliats a la SS i atur registrat (ag) 

3 Espanya PMI serveis (set) 

 EUA ISM serveis (set) 

4 Eurozona Vendes al detall (ag) 

 EUA Ocupació (set) 

 
POLS ECONÒMIC és una publicació de “la Caixa” elaborada per la seva Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmica que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts 
considerades fiables, però “la Caixa” no garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors o omissions que contingui. Aquest document té un propòsit 
merament informatiu, per la qual cosa “la Caixa” no es responsabilitza en cap cas de l'ús que es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden 
estar subjectes a canvis sense previ avís.  
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EUA: confiança del consumidor 
Índex 
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EUA: preu dels habitatges de segona mà 
Índex Case-Shiller 

27-9-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0.22 0.00 0.04

EUA 0.25 0.00 -0.06

Tipus 1 any Zona euro 0.54 0.00 0.00

Tipus 10 anys Bund alemany 1.74 -0.15 0.56

EUA 2.62 -0.11 0.87

Espanya 4.37 0.05 -0.89

$/€ 1.35 0.00 0.03

Dow Jones 15,258 -1.2% 16.4%

Euro Stoxx 50 2,919 -0.3% 10.8%

IBEX 35 9,228 0.6% 13.0%

Brent a un mes $/barril 109.5 0.2% -0.1%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

L'avanç dels EUA és estable però no prou intens per 
retirar els estímuls. Xina, per altra banda, segueix 
millorant el seu ritme d'activitat mentre Japó entreveu 
la fi de la deflació.  

 L'habitatge nord-americà manté el to positiu i seguirà 

recolzant l'avanç econòmic. Si bé l'índex Case-Shiller, 

referència dels preus de 2a mà, ha reduït el ritme de 

pujada i els tipus hipotecaris segueixen en un 

relativament elevat 4,5%, la millora de la venda 

d'habitatges nous segueix evidenciant la reducció de la 

sobreoferta. 

 Els consumidors nord-americans no acaben 

d'abraçar el recent optimisme empresarial, deixant 

pràcticament invariat l'índex de Confiança del 

Conference Board en els 79,7 punts. Es conserva així el 

terreny guanyat el segon trimestre, però seguint encara 

lluny de la mitjana històrica (entorn als 100 punts). 

 

Mercats financers i primeres matèries 

Els mercats es mostren dubitatius a l'espera de la 
reunió del BCE. 

 Augment de la prima de risc d'Itàlia i lleu contagi a 

Espanya. Novament el país transalpí és focus de 

preocupació: la dimissió dels cinc ministres del partit de 

Silvio Berlusconi amenaça l’estabilitat del govern d’Enrico 

Letta, i de retruc el compliment de l’agenda de reformes i 

el control dels comptes públics. Un segon focus d'atenció 

és Eslovènia, on el banc central i el govern estudien 

sol·licitar ajuda al MEDE per a recapitalitzar la banca. El 

contrapunt esperançador  es troba a la reunió del BCE 

del dia 2, que podria proporcionar pistes més concretes 

sobre la possibilitat d'oferir novament préstecs a mitjà-

llarg termini als bancs. De moment, Mario Draghi ha 

declarat que si les condicions dels mercats monetaris i de 

capitals empitjoressin, el BCE està disposat a actuar. 

 Demòcrates i republicans negocien contra rellotge 

per elevar el límit d'endeutament públic als EUA. La 

Congressional Budget Office calcula que el 31 d'octubre 

el govern pot esgotar la seva disponibilitat de fons i 

començar a incórrer en impagaments. Els republicans 

han adoptat una posició de força,  negant-se a aprovar 

un increment de l'endeutament sense contrapartides en 

matèria de reducció de la despesa. La major incertesa 

política s'està reflectint als mercats, particularment a la 

borsa. 

 El petroli arriba a perdre la referència dels 110$, 

gràcies a la gradual reducció de la incertesa a Síria. El 

coure, per altra banda, segueix apreciant-se, ajudat per 

la millora del to de l'activitat a la Xina.  

 


